
 نام برنده مزایده

 کد مال مورد مزایده

 توضیحات
 سایر اموال منقول ملک وسیله نقلیه 

    1 اصغر عسکری پیکانی 

    2 غالمرضا علیزاده

    3 بدلیل عدم خدمات از مزایده خارج شد 

    4 حسن قاسمی وند کشکی

    5 نورعلی میرسالم

    6 مرتضی عباسیان

    7 علیرضا نجفی بزی

    8 ثاراله سرگزی دوست

    9 فاقد متقاضی

    11 فاقد متقاضی

    11 فاقد متقاضی

    12 مرتضی عباسیان 

    13 احمد شهرکی

    14 داود شه بخش

    15 راضیه دانادل

    16 یونس میرشهرکی

    17 ناصر فرد سارانی

    18 آرش سعید ناروئی

    19 ناصرفرد سارانی

    21 علیرضا نجفی بزی 

    21 رحمت اله رودینی 

    22 رحمت اله رودینی

    23 خالقداد بلوچزهی

    24 یزدان سرگزی

    25 عیدو براهویی

    26 ابراهیم شه بخش

    27 مهدی دهباشی

    28 مهدی دهباشی

    29 مهدی دهباشی

 عیدو براهویی

31  

 

 

 

 

 



 
 توضیحات کد مال مورد مزایده

 سایر اموال منقول ملک وسیله نقلیه 

    31 کریم قدری

    32 آرشام ذوالفقاری 

    33 سجاد افتخاری

    34 سجاد افتخاری

    35 آرش سعید ناروئی

    36 فاقد متقاضی

    37 سعید ناروئی جم

    38 فرامرز شهرکی مقدم

    39 امید براهویی

    41 سعید ناروئی جم

    41 معصومه جهانتیغ فرد

    42 راضیه دانادل

    43 داود شه بخش

    44 فاقد متقاضی

    45 فاقد متقاضی

    46 نوراله رودینی

    47 فاقد متقاضی

    48 مجیدسعید ناروئی

    49 آرش سعید ناروئی 

    51 حامد نوری ورمال

    51 عارف نتیجه شوکت آباد

    52 آرمان محمدی

    53 آرش سعید نارویی

    54 عارف نتیجه شوکت آبادی 

    55 فاطمه حدادی

    56 مهدی رضوانی

    57 ناصر فرد سارانی

    58 یزدان خدادادی

    59 ناصرفرد سارانی

    61 فاقد متقاضی
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    61 رودینینوراله 

    62 آرش سعید ناروئی

    63 محمد شه بخش

    64 یزدان سرگزی 

    65 آرشام ذوالفقاری 

    66 فاقد متقاضی

    67 فاقد متقاضی

    68 یونس میرشهرکی

    69 عیدو براهوئی

    71 آرمان محمدی

    71 راضیه دانادل 

    72 یونس میرشهرکی

    73 داود شه بخش

    74 سجاد افتخاری

    75 آرش سعید ناروئی

    76 آرش سعید نارویی

    77 فاقد متقاضی

    78 آرش سعید نارویی

    79 نوراله رودینی

    81 محمد اصغریان

    81 معز ناروئی

    82 محمد ناروئی

    83 مجید قادری

    84 سوگند ناروئی

    85 راضیه دانادل

    86 دانادلراضیه 

    87 سجاد افتخا ری 

    88 سجاد افتخاری 

    89 فاقد متقاضی

    91 سجاد افتخاری
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    91 سعید رهداری

    92 کریم حسین آبادی

    93 امیر آذرخش بجستانی

    94 مهراله درخواه

    95 آذرخش بجستانیامیر 

    96 غالمرضا ناروئی

    97 محمدشفیق فارسی 

    98 سید صالح الدین حسینی

    99 علیرضا نجفی بزی

    111 رفع توقیف

    111 غالمرضا ناروئی 

    112 غالمرضا ناروئی

    113 غالمرضا ناروئی 

    114 سیدصالح الدین حسینی

    115 رحیم گرگیچ

    116 محمدشفیق فارسی

    117 محمدشفیق فارسی

    118 امین روا

    119 داود شه بخش

    111 سیدصالح الدین حسینی

    111 محمدشفیق فارسی

    112 غالمرضا ناروئی

    113 علیرضا نجفی

    114 غالمرضا ناروئی

    115 محمدشفیق فارسی

    116 یزدان خدادادی

    117 فارسیمحمدشفیق 

    118 عارف قلندرزهی

    119 محمدشفیق فارسی

    121 محمدشفیق فارسی
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    121 محمدشفیق فارسی

    122 داود شه بخش

    123 محمدشفیق فارسی

    124 امیرآذرخش بجستانی

    125 محمدشفیق فارسی

    126 مهرداد شه بخش

    127 مرتضی دولتی

    128 محمدشفیق فارسی

    129 محمدشفیق فارسی

    131 فاقد متقاضی

    131 داود شه بخش

    132 مرتضی دولتی

    133 مرتضی دولتی

    134 محمدشفیق فارسی

    135 امیر آذرخش بجستانی

    136 محمدشفیق فارسی

    137 دولتیمرتضی 

    138 محمدشفیق فارسی

    139 کریم حسین آبادی

    141 محمدشفیق فارسی

    141 محمدشفیق فارسی

    142 مرتضی دولتی

    143 مرتضی دولتی

    144 محمدشفیق فارسی

    145 محسن ریگی

    146 داود شه بخش

    147 سیدصالح الدین حسینی

    148 محمدشفیق فارسی

    149 کریم حسین آبادی

    151 داود شه بخش
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    151 محمدعلی پودینه زابلی

    152 امیرعلی ناصری

    153 علیرضا نجفی بزی

    154 ملک زاده نارویی

    155 کریم حسین آبادی

    156 اسحاق یزدی نیا

    157 ابراهیم شه بخش

    158 محمدامین میرشکار

    159 ابراهیم شه بخش

    161 ابراهیم شه بخش

    161 ابراهیم شه بخش

    162 عیسی راشکی قلعه نو

    163 سامان شه بخش

    164 محمدرضا جمالزایی

    165 علی خدادادی 

    166 سامان شه بخش

    167 حمید ناروئی 

    168 فاقد متقاضی 

    169 مهرداد شه بخش

    171 سامان شه بخش

    171 محسن ریگی

    172 ابراهیم شه بخش

   1  فاقد متقاضی 

 


